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Ulykkesforsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: PenSam Forsikring A/S   FT-nr.: 53053     Produkt: Ulykkesforsikring  
 
 
Her kan du læse en kort beskrivelse af vores ulykkesforsikring. Du kan se mere om forsikringen og øvrige betingelser på pensam.dk. 
Hvis du indhenter et tilbud fra PenSam Forsikring, vil du også i tilbuddet samt i den medfølgende folder Værd at vide om forsikring kunne 
læse relevante informationer om din kommende forsikring.  
Vælger du at oprette en forsikring hos PenSam Forsikring, vil du i betingelserne og policen, der tilsammen udgør aftalen med PenSam 
Forsikring, kunne læse alle vilkår for din forsikringsaftale.  

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Forsikringen er en privattegnet personforsikring, der dækker skade som følge af ulykke 

 

 

 

 

Hvad dækker den? 
Forsikringen dækker skade, som er en direkte følge 
af en pludselig hændelse (ulykke). 

Forsikringen dækker dig, eller de personer, du 
tegner dækning for i henhold til policen. 

Sum 
Erstatningen, du får udbetalt, er afhængig af 
méngraden samt af den sum, der er tegnet 
forsikring for.  

Hvis du får varige mén på over 30 %, får du udbetalt 
en dobbelterstatning ind til 70. år. 

Standarddækning 
 Der kan tegnes dækning for heltids- eller 

fritidsdækning ved mén 
 Der kan tegnes dækning for heltids- eller 

fritidsdækning ved død 
 Forsikringen dækker varigt mén som følge af 

en pludselig hændelse (ulykke), der fastsættes 
til 5 % eller derover 

 Skade som er en direkte følge af forfrysninger, 
hedeslag eller solstik 

 Skade, som er en direkte følge af lægelig 
behandling, der er nødvendiggjort af en skade, 
der i øvrigt er dækket  

 Psykologisk krisehjælp 
 Behandlingsudgifter 

• Fysioterapi 

• kiropraktor 
 Forældredækning (standarddækning børn) 
 Begravelseshjælp – børn (standarddækning 

børn) 

Tilvalg 
 Fritidsdækning ved farlig sport 
 Strakserstatning (kan tegnes særskilt) 
 Forsikring for visse kritiske sygdomme – børn 
 Tand- og tyggeskader 

 
  
  

 

Hvad dækker den ikke? 
Eksempler på, hvad der ikke er dækket 

 Skade som følge af bestående mén 
 Skade som følge af forsikredes forsæt eller 

grove uagtsomhed 
 Ulykke sket som følge af selvforskyldt 

beruselse og lignende 
 Sikredes deltagelse i og træning af farlig sport 
 Se alle undtagelser i betingelserne 

 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Rettigheder iht. forsikringen, herunder 
udbetaling, er for berettigede strengt 
personlige 

! Ved fastsættelsen af méngraden kan 
foretages fradrag for evt. forudbestående mén 

! Dobbelterstatning stopper efter det 70. år 

! Højeste méngrad for en skade er 100 %. Den 
samlede méngrad for flere skader kan heller 
ikke sammenlagt overstige 100 %.  

! Se alle begrænsninger i betingelserne 
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• Opstår skaden ved 
spisning/tygning, dækkes 50 % af 
udgiften til tandbehandlingen 

 

Hvor er jeg dækket? 

 Overalt i EU’s medlemslande og i Norden, herunder Grønland og Færøerne  
 I den øvrige del af verden dækker forsikringen i indtil et år 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

- Du skal betale præmien/forsikringen til tiden 
- Du skal give PenSam Forsikring korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen 

- Du har pligt til at meddele PenSam Forsikring, hvis du skifter erhverv, da det kan medføre ændring af farekasse 
- Du eller den berettigede skal være under nødvendig lægebehandling 
- Du eller den berettigede har pligt til at give PenSam Forsikring oplysninger, erklæringer, attester m.v., som af PenSam 

Forsikring skønnes at være af betydning 

 

 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

- Præmien skal betales ved forsikringens ikrafttræden 
- Du kan betale via Betalingsservice, som vi kan tilmelde ved aftalens indgåelse, eller du kan få tilsendt et 

indbetalingskort 

- Du kan betale årligt, halvårligt eller månedligt 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

- Dækningen træder i kraft fra den aftalte dato 
- Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og løber, til en af parterne opsiger aftalen med 1 måneds varsel til den 

årlige fornyelsesdato 

- Forsikringen ophører, hvis en af parterne opsiger aftalen. Der er ingen aldersbegrænsning. 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

- Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt til PenSam Forsikring 
- Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned 
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